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Kalender
Vr.

09-04 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Ma.

12-04 Groep 7 en 8 Praktisch Verkeersexamen

Ma.

12-04 OR vergadering 20.00 uur.

Di.

20-04 Groep 7 AMN toets

Di.

20-04 Groep 8 AMN Eindtoets

Wo.

21-04 Groep 7 AMN toets

Wo

22-04 Groep 8 AMN Eindtoets

Do.

22-04 Groep 7 AMN toets

Vr.

23-04 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Di.

27-04 Koningsdag alle kinderen vrij.

Do.

29-04 Nieuwsbrief 11

De komende 3 weken staat de volgende regel centraal:
Zo gaan wij met elkaar om
We hebben allemaal wel eens een meningsverschil of ruzie met een ander. Op zich niets bijzonders.
Het is belangrijk om de onenigheid niet voort te laten sudderen. Heb je ruzie gehad, laat het dan even
bezinken. Kom er op een later en rustiger moment op terug om het uit te praten. Na zo’n moment kun
je er echt een streep onder zetten en op een prettige manier weer met elkaar verder gaan. e komende twee weken staat de volgende schoolregel centraal:

IK PRAAT RUZIES UIT
Voor de kleutergroepen:

Ruzie maken is niet fijn, laten we allemaal
vriendjes zijn.

Beste ouders,
Heel kort…We zijn blij dat we tot op heden in deze vreemde corona tijd ons onderwijs nog
steeds zo goed als mogelijk vorm kunnen geven. Mede dankzij uw inzet! Uw medewerking
helpt ons allemaal in de vorm van het zorgvuldig omgaan met kinderen die corona gerelateerde klachten hebben. We merken dat het goed werkt als deze kinderen direct even thuisgehouden worden om evt. verdere besmetting te voorkomen. We kunnen spreken van een prettige communicatie tussen school en ouders. Samen staan we klaar in deze verschillende en
vaak onbekende situaties waarin we zo veilig mogelijk willen handelen.
Bij deze wil ik, mede namens het team, hier onze dank voor uitspreken!

Met vriendelijke groet,
Saskia Janssen

Wensdoosjes
Maartje onze vakleerkracht tekenen heeft een mooi project opgepakt
met de groepen 7 en 8. In deze coronatijd is het belangrijk soms
even stil te staan en aan een ander te denken. Groep 7 en 8 doen dit
door dierbare mensen in het zonnetje te zetten met eigen ontworpen
wensdoosjes.
Een mooi gebaar en we hopen dat alle wensen uit mogen komen!

Hoofdluis
Één van de aspecten die door corona al geruime tijd geen doorgang heeft kunnen vinden, is de luizencontrole ná elke schoolvakantie. Het ziet er niet naar uit
dat dit op korte termijn zal veranderen. Daarom willen we u vragen om thuis regelmatig uw kind(eren) te controleren op hoofdluis en neten. Deze zitten bij
voorkeur op warme, vochtige en donkere plaatsen op het hoofd, zoals de nekharen, onder de haren op het voorhoofd en achter de oren. Mocht u hoofdluis of neten vinden bij uw
kind, geef dit a.u.b. door aan de leerkracht, zodat we de betreffende groep kunnen informeren over
het feit dat bij een leerling hoofdluis/neten geconstateerd zijn. Uiteraard gebeurt dit volledig anoniem!
Als bijlage treft u een checklist aan, met bruikbare tips om luizen en neten te bestrijden. Alleen samen
houden we hoofdluis buiten de school.

Schoolbreed invoeren van een weektaak
Om nog meer tot een doorgaande lijn in de groepen 1-8 te komen is de ontwikkelgroep 21e-eeuwse vaardigheden aan de slag gegaan met het ontwikkelen
van een weektaak voor álle groepen. De ontwikkelgroep vindt de volgende zaken belangrijk:
1. Het past goed binnen de visie van onze school
2. Het zorgt voor een doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 8
3. De 21e-eeuwse vaardigheden kunnen in de weektaak verweven worden
4. Elke week komen er verschillende vaardigheden aan bod, zoals: leren plannen, stimuleren van
zelfstandigheid, zelfregulering, eigen doelen stellen en hier een plan voor maken, leren evalueren en
kritisch kijken naar je eigen werk.
Dit zijn belangrijke items, die kinderen in de toekomst steeds meer nodig zullen hebben.

Na de meivakantie zal elke groep gaan werken met deze weektaak tijdens een bepaald deel van de
dag. De groepen 1-2 zullen met een eigen, kleine weektaak gaan werken. Na 6 weken zal een tussenevaluatie plaatsvinden.
Wij hopen hiermee een nog grotere bijdrage te kunnen gaan leveren aan de ontwikkeling van onze
leerlingen.
Groet,
Namens de Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden

Een nieuwe methode voor Natuur en Techniek
Wij willen onze kinderen uiteraard hedendaags, modern onderwijs geven en blijven geven. Daarom is
het nodig regelmatig een van de gebruikte methodes te vervangen. Deze keer was
het vak Natuur en Techniek aan de beurt. Het afgelopen jaar hebben de leerkrachten meerdere proeflessen gegeven uit twee, vooraf zorgvuldig geselecteerde methoden. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de methode “Natuurzaken”. Een moderne, grotendeels digitale methode met heel herkenbare onderwerpen, maar ook
leuke en uitdagende opdrachten voor de kinderen. “Natuurzaken” is voor de groepen 5 t/m 8. Voor de groepen 3 en 4 is er “De Zaken”. Een methode voor ‘wereldoriëntatie’, aangezien hier geen gescheiden zaakvakken zijn. Het was een unanieme keuze van zowel de leerkrachten, als de kinderen. Zij waren heel enthousiast bij de lessen uit deze methode. Dat betekent dat wij met ingang van het nieuwe schooljaar met
deze nieuwe methode aan de slag zullen gaan.

Koningsspelen/sportdag 2021
In april staan de Koningsspelen op het programma en daaraan gekoppeld onze sportdag.
Het lijkt, binnen de corona regelgeving, vrijwel onmogelijk een sportdag te organiseren en toch is het
ons gelukt!
In de 2 weken vóór de meivakantie gaan we, voor iedere groep apart, op diverse momenten sportactiviteiten organiseren. Deze activiteiten bestaan uit o.a. een MEGA estafette, diverse sportspellen en
luchtkussens en/of stormbaan. Leuke dingen waarbij tijden worden gemeten, teams moeten samenwerken, winnaars uitkomen, maar waar de kinderen vooral met veel plezier aan kunnen meedoen.
Helaas dit jaar zonder de fantastische hulp van alle vrijwilligers maar onder leiding van de eigen
groepsleerkrachten. Samen met de ouderraad zorgen we voor een leuke en vooral lekkere traktatie
aan het begin van de vakantie.
We gaan er hoe dan ook iets moois van maken!

100-jarig jubileum en jubileumboek
Zoals jullie weten is Sander Kuilman een prachtig en interessant boek
aan het schrijven over de historie van onze school. In het boek zien we
vele foto’s van oud-leerlingen met interessante verhalen en interviews.
Wist u dat er bekende Nederlanders op School met den Bijbel hebben
gezeten? De verhalen richten zich juist ook op de interesse van onze huidige leerlingen! Hoe was het om in die tijd op school te zitten? Wij mochten alvast een klein voorproefje van dit jubileumboek in wording inzien en mogen jullie verklappen dat
het een prachtig boek wordt. Wederom grote dank aan onze schrijver en samensteller van het boek
Sander Kuilman en Kristie Allers die hem assisteert voor tekst en lay-out.
Leerlingenraad
Jens zijn ervaring van de leerlingenraad 2020/2021
Ik had een paar weken geleden de eerste vergadering van de leerlingenraad.
Ik vind het héél leuk om in de leerlingenraad te zitten en mijn klas te vertegenwoordigen. Het is leuk om in die belangrijke positie te zitten. Er komen
belangrijke dingen aan bod en dat kinderen deels mee mogen beslissen vind
ik heel leuk. Jammer genoeg kan het niet fysiek en moet het via teams. Er worden interessante dingen besproken die je ook aan gaan. Mijn ervaring is in ieder geval dat het héél leuk was en er komen
vast nog meer leuke vergaderingen.
Jens Verwijst

De ervaring van Janske Megens van de leerlingenraad
Klassenvertegenwoordigster
ik ben klassenvertegenwoordigster van groep 7.
Het is leuk om een klassenvertegenwoordigster te zijn.
Want je mag met juf Saskia overleggen en met de klas praten over wat we gaan doen met het 100
jaar jubileum.
Je moet wel durven om wat te laten horen van je groep.
Want we moeten zeggen als iets in de groep wat mis is en waar de school wat aan kan doen.
Zoals nieuwe hockeysticks of stiften, doos met mondkapjes voor wie ze zijn vergeten.
We komen zo 1 keer in de maand bij elkaar en dan krijgen we een vraag die we in de klas moeten
bespreken.
Janske Megens

Voorleesfinale
Onze voorleeskampioen, Sepp van den Ham, heeft zich onlangs bij de Venlose finale gekwalificeerd voor de voorleesfinale van Noord-Limburg. Vanwege corona werd er een livestream-verbinding
aangelegd. Op woensdagmiddag 24 maart heeft hij vanuit een studio in Helden-Panningen zijn best
gedaan. Hij is 3e geworden, een mooie prestatie. Proficiat Sepp!
Verslag van Sepp:
Sepp zijn ervaring over de voorleeswedstrijd 2020-2021
Hier zit ik dan, in ben lekker aan het oefenen voor de voorleeswedstrijd van mijn eigen school. Super
vet natuurlijk voor allemaal mensen wel een beetje zenuwachtig maar gaat me wel lukken. Oké je zou
het niet denken maar ik ben door voor mijn eigen school!!! Jaaaaa!!! Ik mag nu voor mijn eigen school
met mijn coole boek Niek de groot, Lekker bezig Deel 3 (moet je ook lezen!) Maar nu naar de volgende ronde, nu wel digitaal vanwege dat stomme corona, word je daar niet ziek van ik wel ben er nu
wel klaar mee eigenlijk Maar daar nu niet om het gaat om de volgende ronde weer oefenen thuis en
wordt aangemoedigd door mijn vrienden een top klas, groep 8. Oké daar gaan weer kom op Sepp,
ook al is het digitaal doe wel je best. Ik ben de 2e ronde helaas niet door jammer man, GRAPJE ben
weer door en hoe, weet ik zelf ook niet maar dat maakt me ook niet uit want ik zit in de KWARTFINALE VAN NEDERLAND omg!! Jaaa en nog topper is, is dat deze ronde niet digitaal is maar vanuit
een livestream. Yes met 12 kinderen waaronder ik natuurlijk. Ook met jury. Ik, mijn moeder en mijn
zusje rijden naar Panningen, voor het moment dat ik voor een camera die in mijn gezicht (letterlijk)
maar we zijn aangekomen. Who de spanning loopt heel erg op, ook bij de andere kinderen in de studio ik ben als 10e aan de beurt ik ga zitten op de stoel lekker in die stoel en ik heb super goed gelezen vind ik zelf maar nu ben ik (SERIEUS) jammer genoeg niet door maar ik weet een ding zeker heb
een superleuke dingen meegemaakt dat niet veel mensen kunnen zeggen denk ik.
Groetjes Sepp Van den ham

Typecursus
In groep 6 wordt jaarlijks onder schooltijd een typecursus aangeboden. Deze
wordt bekostigd door ouders. Komend schooljaar wordt de typecursus niet
meer onder schooltijd aangeboden. Er zijn meerdere redenen om deze cursus niet meer onder schooltijd te laten plaatsvinden: Niet alle leerlingen nemen deel aan deze cursus, gezien de ouders bepalen en betalen. Hiermee creëren we verschillen
onder schooltijd. Daarnaast moeten er veel devices beschikbaar zijn, er extra ruimte worden gecreeerd en kost het veel onderwijstijd. Uiteraard willen we de typecursus wel faciliteren binnen school,
daar we het belang van het opdoen van deze vaardigheid zeker inzien. We zullen dan ook onze
ruimte en devices na school beschikbaar stellen, zodat de mogelijkheid blijft bestaan om een typecursus te volgen.
Helaas heeft Ivo Luyten laten weten niet meer beschikbaar te zijn, daar hij met pensioen gaat. Mocht
er een andere organisatie/persoon beschikbaar zijn, dan staan wij daar uiteraard voor open.

Tot ziens!

